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Today, human resources are not only focused on work
requirements in the organization, evaluations, dismissal and
other specific matters. These days, human resource
management has become a vital part of management affairs,
and even new dimensions have been added to it, including
green human resource management. Green human resource
management as a branch of sustainable human resource
management is a new topic in the field of human resource
management that emphasizes the goal of environmental
sustainability and thus it becomes practical to think and apply
green human resource management in all managerial and
operational processes. to be included. On the other hand, in
sustainable organizational development, not only nature is
considered, but also ways to develop and use the capabilities
of nature and environment in the direction of technology are
also found. The main purpose of this research is to investigate
the role of green human resources management in relation to
sustainable organizational development in water and sewage
company of Semnan province. This research was written in
the second half of 2022. The research method used was
descriptive-applied. While examining the dimensions of green
human resource management, the research questions were
analyzed and the results of the analysis indicated that by
gaining awareness about these dimensions, the organization
can achieve sustainable development.
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چکیده :

امروزه منابع انسانی تنها معطوف به ملزومات کاری در سازمان ،ارزیابیها ،اخراج از خدمت و سایر امور مشخص

نیسخت .ایخن

روزها مدیریت منابع انسانی به بصشی حیاتی در امور مدیریتی بدل شده است و حتی ابعاد جدیدی از جمله مدیریت منخابع انسخانی
سبز به آن اضافه شده است .مدیریت منابع انسانی سبز به عنوان شاخه ای از مدیریت منابع انسانی پایدار ،موضوعی نوین در رشخت
مدیریت منابع انسانی است که بر هدف پایداری زیست محیطی تأکیخد دارد و بخدین صخورت عملخی میشخود کخه تکرخر و اعمخال
مدیریت منابع انسانی سبز ،در همه فرآیندهای مدیریتی و عملیاتی گنجانده شود .از طرفخی ،در توسخعه پایخدار سخازمانی ،نخه تنهخا
طبیعت مد نظر قرار میگیرد ،بلره راههایی برای توسعه و استکاده از قابلیتهای طبیعت و محیط زیست در جهخت ترنووخو ی نیخز
پیدا میشود .هدف اصلی این پژوهش بررسی نقش ابعاد مدیریت منابع انسانی سبز در ارتباط با توسعه سخازمانی پایخدار در شخرکت
آب و فاضالب استان سمنان است .این پژوهش در نیمه دوم سال  1401نگارش شده است .روش پژوهش مورد استکاده ،توصخیکی
کاربردی بوده است .ضمن بررسی ابعاد مدیریت منابع انسانی سبز ،سؤاالت پژوهش تحلیل شده و نتایج تحلیل بیانگر این بود کهبا آگاهی پیدا کردن نسبت به این ابعاد ،سازمان می تواند به توسعه پایدار دست یابد.
کلمات کلیدی :مدیریت منابع انسانی ،مدیریت منابع انسانی سبز ،ابعاد مدیریت منابع انسانی سخبز ،توسخعه سخازمانی پایخدار،
شرکت آب و فاضالب.
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مقدمه :
با توجه به تشدید نگرانی های زیست محیطی در سال های اخیر ،مدیریت منابع انسانی سبز به عنوان یری از اووویت های مدیریتی در میان
رهبران و مدیران سازمان ها ،در نظر گرفته شده است .از سوی دیگر ،افزایش جمعیت ،تصریب زیست گاه های متعدد انسانی و حیوانی،
استکاده بیش از حد از منابع طبیعی و ایجاد بی رویه آوودگی ،بزرگترین تهدید موجود در مسیر توسعه پایدار جوامع است.
مدیریت منابع انسانی با تمرکز بر سرمایه انسانی و برنامه های مدیریت محیط زیست و ادغام آنها در فعاویت های خود مدیریت منابع
انسانی سبز را معرفی و امرانات و شرایط مناسبی را برای تمامی فعاالن و سرمایه گذران فراهم می آورد تا با مشارکت در این برنامه ها
ضمن بهبود عملررد زیست محیطی سازمان و توجه به سیاست های توسعه پایدار رابطه ای سودمند را برای خود خلق نماید(رنجبریان،
.)1397
3
2
1
در همین رابطه محققان بسیاری ،دیلی و هوانگ( ،)2001جرسوون و همراران ( ،)2011رینویک و همراران ( )2013توجه خود را بر
ارتباط بین مدیریت منابع انسانی و عملررد زیست محیطی معطوف داشته اند .آنها همچنین به اهمیت فعاویتهای سبز کارکنان در محیط
کاری تأکید دارند .این تلکیق مدیریت محیطی در منابع انسانی به عنوان مدیریت منابع انسانی سبز شناخته میشود که در راستای کمک
به سازمان ها در جهت افزایش عملررد زیست محیطی از طریق افزایش نقش مثبت کارکنان و فعاویتهای آنان در رابطه با محیط زیست
می باشد(مسری 4و جارون.)2017،
بنابراین ،ضروری است که کلیه سازمان ها ،ادارات و کسب و کارها ،با تأثیر رفتارهای مصرب خود بر روی محیط زیست آشنا شوند .از این رو
در این پژوهش ،قصد داریم به یری از مکاهیم بسیار مهم در مدیریت منابع انسانی ،به نام مدیریت منابع انسانی سبز 5بپردازیم و به تأثیرات این
نوع مدیریت در رسیدن به اهداف سبز سازمان ها نیز اشاره کنیم.
هدف از پژوهش حاضر این است که با ایجاد تکرری نوین به نام تکرر سبز در میان مدیران و کارکنان آشنا شویم ،راه های تقویت این نوع
تکرر را بیاموزیم و در نهایت به هدف ارزشمند کاهش آوودگی محیط زیست و کاهش منابع مصرفی ،دست یابیم و به بررسی نقش ابعاد
مدیریت منابع انسانی سبز در ارتباط با توسعه سازمانی پایدار برسیم  .وذا مهمترین دستاورد نوآورانه این پژوهش ،شناسایی نظریه ها و
مدل های مرتبط با موضوع پژوهش است که یافته ها می تواند به گسترش ادبیات نظری مؤثر واقع گردد و زمینه گسترش مبانی نظری
پژوهش های گذشته را فراهم نماید .شواهد پژوهش میتواند به عنوان یک دستاورد علمی اطالعات سودمندی را در اختیار مدیران و
بهره وران این حوزه قرار دهد .همچنین ،یافته های پژوهش بستر الزم جهت پیشنهاد ایده های جدید برای انجام پژوهش های نوین در
این حوزه را فراهم می کند .در ادامه مبانی نظری پژوهش ،روش شناسی و یافته های پژوهش ارائه می شود.
وذا با توجه به آنچه بیان شد ،پرسش های پژوهش حاضر بدین شرح است که :مدیریت منابع انسانی سبز دارای چه ابعادی است؟ این
ابعاد چه اثراتی دارند و تکاوت مدیریت منابع انسانی با توسعه پایدار سازمانی در چیست؟
تعریف متغیرهای پژوهش
تعاریف مفهومی و عملیاتی
-

مدیریت منابع انسانی
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مدیریت منابع انسانی از جمله مسئوویت های اصلی مدیریت در هر سازمان به شمار می رود و همه مدیران سطوح متعدد سازمان به
نوعی از این مسئوویت برخوردار هستند(امبیاک و آنا.)2018 ،1
در واقع ،مدیریت منابع انسانی ،عبارت است از فرایند کار کردن با افراد ،بهطوریکه این افراد و سازمانشان به توانمندی کاملی دست
یابند ،حتی زمانی که تغییر ،نیاز به کسب مهارتهای جدید ،تقبل مسئوویتهای جدید و شرل جدیدی از روابط را ملزم باشد(فصلنامه
کتاب مدیریت منابع انسانی .)1383،در واقع مدیریت منابع انسانی استکاده از نیروی انسانی در جهت اهداف سازمان است و شامل
فعاویت هایی نظیر کارمندیابی ،آموزش ،حقوق و دستمزد و روابط سازمانی میشود .به عبارتی دیگر مدیریت منابع انسانی تابعی در
سازمان است که عملررد کارکنان را در خدمترسانی به اهداف استراتژیک کارفرما ،به حد اعال می رساند .مدیریت منابع انسانی به
دنبال یافتن چگونگی مدیریت افراد در سازمانها ،با تمرکز بر سیاستها و سیستمها میباشد .واحدها و بصشهای مدیریت منابع
انسانی ،خصوصاً مسئول عدهای از فعاویتها ،از جمله استصدام ،آموزش و توسعه ،ارزیابی عملررد و پاداش و جزا (برای مثال مدیریت
سیستم حقوق و مزایا) میباشد .همچنین مدیریت منابع انسانی به روابط صنعتی توجه دارد ،که همان تعادل در اعمال سازمانی با قوانین
ناشی از بحثهای بین کارکنان و مدیران و قوانین دووتی میباشد.
 مدیریت منابع انسانی سبزبه زعم زوگا ،مدیریت منابع انسانی سبز به استکاده از سیاستها ،فلسکه ها و اعمال مدیریت منخابع انسانی در حیط کسب و کار سخازمان
بخه منظخور ارتقخای اسختکاده پایخدار از منخابع و جلخوگیری از آسیب های زیست محیطخی اشخاره دارد (زوگخا .)2011 ،2مکهخوم مخدیریت
منخابع انسخانی سخبز در درخواست برای ارسال مقاو مجل بین اومللی مدیریت منابع انسانی ،اینگونه تعریف شخده اسخت :فعاویتها و
تئوریهای مدیریت منابع انسانی که به کاهش خسارتهای زیسخت محیطخی کمخک میرند (رنویک.)2012 ،3
 ابعاد مدیریت منابع انسانیدر یک دسته بندی جامع می توان مدیریت منابع انسانی سبز را در چهار بعد اصلی ذیل تشریح کرد(محمدنژاد:)1395،
 .1فرآیند سبز :یعنی در تمام فرآیندهای سازمان معیارهای زیست محیطی گنجانده شود .در جذب ،افرادی انتصاب شوند که به
محیط زیست احترام می گذارند .در فرایند آموزش ،آموزش های مرتبط با محیط زیست ارائه گردد و آگاهی کارکنان را در
این زمینه افزایش دهد .در ارزیابی عملررد ،معیارهای زیست محیطی جزء معیارهای ارزیابی اثربصشی کارکنان باشد .در
جبران خدمات ،رفتارهای شهروندی دوستدار محیط زیست مورد قدردانی قرار گیرد .در مورد فرایندهای اداری نیز ،به معنای
طراحی ساختار سبز (در نظر گرفتن جایگاه و یا واحدی برای این رسیدگی به مسئوویت سبز سازمان) و همچنین استکاده از
 ITبرای کاهش مصرف انر ی و مواد ،در فرایندهای پیش گکته نظیر فرایند انتشار آگهی استصدام ،ارزیابی عملررد
اورترونیک ،نامه های اداری اورترونیک ،آموزش های از راه دور و مواردی از این دست ،است.
 .2استراتژی سبز :یعنی وارد کردن اهداف و سیاست های زیست محیطی در استراتژی های کالن منابع انسانی .عالوه بر این
واحد منابع انسانی با سازمان ها و انجمن حامی محیط زیست و همچنین نهادهای قانون گذار ارتباط استراتژیک برقرار
می کند .این ارتباط به آنها کمک می کند تا ضمن جلب حمایت اجتماعی و قانونی ،بتوانند به اطالعات و منابع مورد نیاز برای
انجام فعاویت های دوستدار محیط زیست دسترسی پیدا کنند.
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 .3حمایت سبز :به معنی ارائه حمایت های اطالعاتی از طریق اطالع رسانی چگونگی مواجه شدن با محیط زیست .همچنین
ارائه خدمات رفاهی دوستدار محیط زیست مانند عرضه محصوالت سبز ،آشپزی سبز ،خدمات اجاره دوچرخه ،اشتراک گذاری
اتومبیل و پیشنهاد بستههای سالمت و کاهش استرس .از طرفی دیگر ،حمایت ماوی مثل تصکیف گرفتن برای کارکنان در
خرید محصوالت سبز ،تصکیف های استکاده از حمل و نقل عمومی ،حمایت ماوی برای سبز کردن محیط زندگی شصصی،
می تواند افراد را ترغیب به زندگی دوستدار محیط زیست کند .حتی حمایت زمانی از طریق تدارک دیدن ساعات کاری شناور
و دورکاری به منظور کمک به کاهش آوودگی هوا ،می تواند در اینا مدنظر قرار گیرد.
 .4فرهنگ سبز :پس از اینره حمایت ذینکعان کلیدی جلب شد و پایداری زیست محیطی به عنوان یک اصل ضروری وارد
اسناد باالدستی سازمان شد ،همه کارکنان باید از ضرورت آن آگاه شوند و چگونگی حرکت در راستای حکظ محیط زیست را
یاد بگ یرند .در این نقش مدیران منابع انسانی با ابزارهایی که در اختیار دارند فرهنگ سازمان را به سمت فرهنگ حکظ محیط
زیست و اهمیت دادن به مسائل زیست محیطی پیش میبرند .در واقع واحد منابع انسانی در این الیه بر نگرش و دانش افراد
تاثیر میگذارد .برای ترویج فرهنگ سبز به عنوان ارزش سازمانی ،دو دوسته اقدامات اثربصش است :اقدامات آگاهی بصش
(منطقی) و اقدامات برانگیزاننده (احساسی) .همچنین طراحی فضای کاری که دوستدار محیط زیست باشد یعنی از انر ی
خورشیدی بهترین بهره را ببرد ،کمترین اتالف انر ی را داشته باشد ،از گل و گیاه در تزئین اتاقهای کاری استکاده شود و
مواردی از این دست .این نمادسازی اثر تعاملی بر الیه ها ارزش ها نیز دارد.
این مسئوویت همه ما است که روند گرم شدن زمین و آوودگی های زیست محیطی را معروس کنیم ،قبل از اینره به نقطه بی بازگست
برسد.
 توسعه سازمانی پایدارمکهوم توسعه پایدار ناظر بر این واقعیت انرارناپذیر است که مالحضات مربوط به اکووو ی می تواند و باید در فعاویت های اقتصادی به
کار گرفته شود .این مالحضات شامل ایده های ایجاد محیطی منطقی است که در آن ادعای توسعه به منظور پیشبرد کیکیت همه جنبه
های زندگی ،مورد چاوش قرار می گیرد (کریک پاتریک و همراران.)2001،1
به طور کلی توسعه پایدار به معنای تلکیق اهداف اقتصادی ،اجتماعی و زیست محیطی برای حداکثرسازی رفاه انسان فعلی بدون آسیب
به توانایی نسل های آتی برای برآوردن نیازهایشان می باشد .با توجه به این تعریف ،می توان اینگونه استنباط کرد که هدف توسعه
پایدار دستیابی به اهداف اقتصادی ،اجتماعی و زیست محیطی به صورت همزمان و با تاکید بر نقش انسان در این رابطه است
(سیدجوادین و همراران.)1395 ،
توسعه پایدار به استناد تعاریف ذکرشده فرایندی است که اهداف اقتصادی ،اجتماعی و زیست محیطی جامعه را در هر جا که ممرن
است از طریق وضع سیاستها ،انجام اقدام های الزم و عملیات حمایتی با هم تلکیق می کند و در هر جایی که تلکیق امران ندارد به
ایجاد رابطه مبادوه بین آنها ،بررسی و هماهنگی این مبادوه ها می پردازد(کوهن 2و همراران.)2012 ،
 شرکت آب و فاضالب استان سمنانشرکت آب و فاضالب شهری استان سمنان در راستای تحقق اهداف چشم انداز بیست ساوه نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران و بر
اساس قانون تشریل شرکتهای آب و فاضالب شهری و روستایی و وظایف مندرج در اساسنامه به منظور ایجاد و بهره برداری از
تاسیسات مربوط به تامین و توزیع آب بهداشتی و همچنین جمع آوری؛ انتقال و تصکیه اصووی فاضالب با حکظ و بهره گیری بهینه از
کلیه منابع در اختیار خود و با اتراء به توانمندی نیروی انسانی متصص و کارآمد خویش و هماهنگ با رشد فناوری و دانش روز؛ با
Kirkpatrick et al.
Cohen

1
2
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کیکیت ترین و اقتصادی ترین خدمات ممرن را ضمن انجام تعهدات قانونی و رساوت اجتماعی؛ و با توجه به ارتقاء و توسعه بهره وری و
اصل مشتری مداری با رعایت اوزامات ذیل ارائه می نمایند:
 -1تدوین و استقرار نظام جامع برنامه ریزی به منظور اعمال مدیریت صحیح و سنجش شاخ های کمی؛ کیکی
 -2توسعه سامانه های جمع آوری و تصکیه فاضالب؛ بازچرخانی و استکاده از پساب متناسب با محیط های پذیرنده و نوع مصرف
 -3پایش کمی و کیکی شاخ های بهداشتی آب شرب و اعمال استانداردها و مقررات الزم برای جلوگیری از ورود آالینده های
فاضالب به محیط های پذیرنده
 -4اجرای طرحهای عملیاتی کاهش تلکات و آب بدون درآمد
 -5توسعه مدیریت ریسک بحران و پدافند غیر عامل در طراحی؛ ساخت و بهره برداری از تاسیسات آب و فاضالب
 -6اجرای طرحهای عملیاتی به منظور اصالح و بازسازی تاسیسات؛ تجهیزات و شبره های فرسوده آب و فاضالب
 -7اتمام طرحهای نیمه تمام و بهره برداری مرحله ایی از طرح ها در طول دوران ساخت
ارتقا رضایت مشترکین از طریق استقرار نظام های پاسصگویی و بهبود مستمر فرآیندها و اثر بصشی آنها در راستای تامین
-8
رضایت و خواسته های مشترکین
 -9تنوع بصشی به سامانه های تووید و توزیع آب بهداشتی مانند استکاده از آب شیرین کن ها؛ بسته بندی آب و....
-10استکاده از سیستم های هوشمند مدیریت بهره برداری از تاسیسات آب و فاضالب
-11ارتقاء و توسعه نظام جذب؛ توانمندسازی و نگهداشت منابع انسانی متناسب با نیازهای تصصصی و مدیریتی بصش آب وفاضالب
-12استقرار نظام مدیریت عملررد
-13استقرار و توسعه فناوری های نوین در فرآیند تصکیه آب و فاضالب
 -14ارتقاء و توسعه آموزش عمومی؛ تصصصی و مدیریتی و گسترش پژوهش های کاربردی
 -15استقرار نظام کنترل کیکی؛ بازرسی فنی و تضمین کیکیت کاال؛ تجهیزات و خدمات مورد استکاده در صنعت آب و فاضالب
 -16استکرار و نهادینه سازی مدیریت دانش در راستای مستند سازی و انتقال دانش و تجارب و توسعه یادگیری
 -17توسعه و ارتقا سطح مهارت های مدیریتی؛ مشاوره ایی فنی و اجرایی در بصش های مصتلف
 -18توسعه نظام جانشین پروری و تامین و تربیت مدیران در کلیه سطوح
 -19بستر سازی؛ حمایت و جلب مشارکت های بصش غیر دووتی به منظور جذب سرمایه های داخلی و خارجی
 -20رعایت اوزامات قانونی زیست محیطی و ارتقا ایمنی و سالمت کارکنان در کلیه فعاویت های صنعت آب و فاضالب1
 -21توسعه نظام مدیریت پرو ه و مهندسی ارزش در طرها و پرو ه های صنعت آب و فاضالب
 -22بهبود فضای کسب وکار؛ توسعه خصوصی سازی و گسترش مشارکت؛ ارتقا توانمندی بصش های خصوص و تعاونی در حوزه
فعاویت های صنعت آب وفاضالب در راستای سیاست های کلی اصل44
 -23ارتقا بهره وری در کلیه فرآیندهای مورد عمل
پیشینه پژوهش
در جدول  ،1به بررسی و تشریح برخی از پژوهش های مشابه در راستای پژوهش حاضر می پردازیم.
جدول  .1پیشینه پژوهش
ردیف

پژوهشگر

عنوان پژوهش

نتیجه پژوهش

HSE

1
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1

روسرو 1و
همراران
()2019

2

بمبیاک و
مارچینیوک-
کلوزکا 2
()2018

3

میشرا3

()2017

4

پینزن 4و
همراران
()2016

5

غالمی 5و
همراران

مدیریت منابع
انسانی سبز و قادر
ساختن فرهنگ
سبز سازمانی با
هدف افزایش
عملررد محیطی
در راستای توسعه
پایدار
مدیریت منابع
انسانی سبز به
عنوان ابزاری برای
توسعه پایدار
شرکت ها

نتیجه گرفتند که فعاویت های مدیریت منابع انسانی شامل
استصدام ،آموزش ،ارزشیابی و سیستم پاداش باعث شروفایی
فرهنگ سبز سازمانی و توانمند سازی کارکنان می شود.

بین توسعه پایدار شرکت ها مورد بررسی و اجرای اقدامات
مدیریت منابع سبز ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد.
همچنین محققین پیشنهاد دادند که الزم است جهت توسعه
این بعد از پایداری ،آگاهی را در بین شرکت های افزایش
دهیم و بر روی ابعاد مصتلکی از جمله فرهنگ سازی در زمینه
برارگیری دانش مدیریت منابع انسانی سبز تاکید کنیم.
اقداماتی مانند آموزش مباحث زیست محیطی ،استصدام سبز،
مدیریت منابع
ارزیابی عملررد سبز ،مشارکت کارکنان و جبران خسارت های
انسانی سبز
زیست محیطی می توانند در توسعه پایدار سازمان نقش
چارچوبی برای
اساسی ایکا کنند .همچنین توصیه می شود که در مدیریت
توسعه پایدار
سازمانی در یک سازمان در زمان اجرای اقدامات مدیریت منابع انسانی سبز ،در
تمامی مراحل حمایت کننده باشد تا این نتایج پایداری حاصل
اقتصاد نوظهور
گردد.
نتایج نشان داد که توجه به مدیریت زیست محیطی می تواند
تغییر به سوی
پایداری در مراقبت سازمان ها در رسیدن به این مهم یاری رساند .همچنین
های بهداشتی با محققین اعالم داشتند که رویه های مدیریت منابع انسانی
توجه به نقش
سبز ،موجب به وجود آمدن رفتارهای داوطلبانه کارکنان
مدیریت منابع
نسبت به محیط زیست و مسوویت های اجتماعی سازمان می
انسانی سبز
شود و سازمان های می توانند با برارگیری ابعاد مدیریت
منابع انسانی سبز ،در نگرش کارکنان خود تغییراتی را به
وجود آوردند که موجب دستیابی سازمان به توسعه پایدار گردد
این پژوهشگران دریافتند که این مدل سیستمی از شیوه های
هنر سیستم
کلیدی برای اجرای یک استراتژی پایداری پاکسازی را در
مدیریت منابع
1

Roscoe
Bombiak & Marciniuk-Kluska
3
Mishra
4
Pinzone
5
Gholami
2
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()2016

انسانی سبز ،ایجاد
پایداری در مراکز
ورزشی ماوزی

مراکز ورزشی که دارای اثرات چندگانه در سطوح کالن و خرد
جامعه است ،مشص می سازد .محقیقن با استکاده از مطاوعه
تحقیقات پیشین و شناسایی عوامل موثر در این زمینه ،در
نهایت پس از برارگیری مدل معادالت ساختاری ،دریافتند که
هکت عامل :مدیریت عملررد ،مشارکت کارکنان ،فرهنگ و
جو حمایتی ،جذب و انتصاب ،آموزش و توسعه و نقش اتحادیه
ها در مشارکت بازیرنان و مدیریت محیط زیست در این
زمینه بسیار مهم و تعیین کننده می باشند.

روش شناسی پژوهش
اطالعات این پژوهش عمدتاً از طریق مرور ادبیات مقاالت مجالت و مقاالت کنکرانس بازیابی شده است؛ و همچنین رعایت گزارشات و
دستوراوعمل های مربوطه .این مطاوعه صرفا بر نقش ابعاد مدیریت منابع انسانی سبز در ارتباط با توسعه سازمانی پایدار متمرکز است.
مراجع استکاده شده به پنج سال گذشته برای ارائه اطالعات فعلی به مطاوعه محدود شده است .با این حال ،به دویل مواد بسیار کمی در
دسترس از مقاالت و مقاالت منتصب برای برخی از مناطق ،برخی از روش های جایگزین برای به دست آوردن داده های بیشتر برای
این مطاوعه استکاده شد .الزم به ذکر است به دویل شیوع ویروس کووید ،19-اطالعات اضافی از مصاطبین به صورت آنالین ،از طریق
پلتکرم های رسانه های اجتماعی مانند فیس بوک و وینردین و سایر شبره های مجازی به دست آمد .در نهایت ،از طریق آن روش ها،
توسعه مصتصری از مهمتری عوامل در شرل گیری ابعاد شناسایی شد .وذا پژوهش حاضر از نظر ماهیت از نوع توصیکی و از وحاظ هدف
از نوع تحقیقات کاربردی است .تحقیق کاربردی یک نوع از پژوهش است که در راستای عمل و نیازهای جوامع و بشریت به انجام می
رسد .در تحقیق توصیکی ،هدف توصیف نمودن شرایط یا پدیده های مورد بررسی است .اجرای این نوع تحقیق می تواند صرفا برای
شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرآیند تصمیم گیری باشد.
جامعه آماری پژوهش متشرل از خبرگان ،کارشناسان ،و اساتید محترم مدیریت منابع انسانی کشور ایران تشریل شده است .این افراد به
جهت تصص های مصتلف در موارد منابع انسانی و در برگرفتن طیف وسیعی از صاحب نظران و خبرگان ،میتوانند اطالعات مناسب و
ارزشمندی را در اختیار پژوهش حاضر قرار دهند .جهت حکظ اعتبار مدل ،سعی شده است قسمت اعظم جامعه آماری از افرادی که
سابقه فعاویت آنها در زمینه مدیریت منابع انسانی است ،انتصاب گردد .از این رو در پژوهش حاضر به منظور جمع آوری اطالعات در
زمینه مبانی نظری و ادبیات پژوهش موضوع ،از منابع کتابصانه ای ،مقاالت ،کتاب های موجود در این زمینه و از شبره جهانی اینترنت
استکاده شده است و در بصش میدانی پژوهش از مصاحبه با  35خبره در این حوزه جهت جمع آوری اطالعات استکاده شده است.
همانگونه که در شرل  ،2مشص شده است ،روند کلی انجام پژوهش در  5گام مصتلف می باشد:
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گام . 1انجام مطالعات کتابخانه ای و استفاده از مقاالت ،کتاب ها ،نشریات ،اسناد و
مدارک مربوط به موضوع پژوهش

گام  .2مصاحبه و مشورت با خبرگان ،صاحب نظران و مدیران سازمانی و مدیران منابع
انسانی

گام  :3جمع بندی مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه با خبرگان

گام  :4بررسی ساختار مصاحبه ها توسط متخصصین آشنا با نقش مهم منابع انسانی
سبز ،چند نفر از خبرگان و تعدادی از اعضای جامعه آماری.

گام  :5توزیع ابعاد به دست آمده پژوهش در جامعه آماری مورد نظر و ارائه راهکار جهت
تایید و شناسایی بیشتر ابعاد

شکل  .1روند انجام پژوهش
یافته ها
 -اثرات اجرای منابع انسانی سبز

مدیریت منابع انسانی سبز

افزایش انگیزش کارکنان

ایجاد کارآفرینی زیست محیطی

کاهش چرخش نیروی کار

افزایش روحیه و اخالق نیروی کار

شکل  .2آثار اجرای مدیریت منابع انسانی سبز(داتا)2012،

افزایش نوآوری در سازمان
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مدیریت منابع انسانی سبز ،سبب افزایش عملررد سازمانی (جرسون و همراران ،)2011 ،همراری سازمانی (جابور و همراران،)2010 ،
فرهنگ سازمانی (جابور و همراران )2012 ،و کاهش هزینه ها میشود .به دویل اهمیت بصش محیط زیست سازمانها ،محققان بر اهمیت
اتصاذ رویرردهای زیست محیطی ،به عنوان یری از اهداف کلیدی سازمانی تأکید کرده اند (جابور2012 ،؛ دیلی و هانگ .)2001 ،دویل
این تأکید آن است که مدیریت منابع انسانی سبز کمک میرند تا فرآیند مدیریت منابع انسانی با استراتژی های پایداری سازمانی ادغام
شود که شامل ،استراتژیهای استصدام ،سیستم های ارزیابی و پاداش مرتبط با آگاهی های زیست محیطی و پیاده سازی در فرآیند
ارزیابی کارکنان (جابور و همراران ،)2012 ،برنامه های آموزش و توسعه میشود .این افزایش قابلیت توسعه مهارتها و آگاهی کارکنان به
شرل گیری سازمان سبز و پایدار منجر میشود.
 مقایسه توسعه پایدار سازمانی با مدیریت منابع انسانی سبزاگر به توضیحات مربوط به مدیریت منابع سبز و توسعه پایدار سازمانی دقت کرده باشید ،بسیار به هم شبیه هستند؛ اوبته باید دقت کنید
که تکاوتهایی بین آنها وجود دارد که سبب شده است تا آنها را در دو مقووه جداگانه بررسی کنند.
-

تفاوت مدیریت منابع انسانی با توسعه پایدار سازمانی

در مدیریت منابع انسانی سبز ،استکاده درست از منابع و روشهایی برای بهبود وضعیت محیط زیست در نظر گرفته میشود .این مکاهیم
به کارمندان ،کارکنان و  ...اوقا میشود .همچنین برای بهبود عملررد این افراد در زمینه حکاظت از محیط زیست ،فعاویتهایی نیز انجام
میگیرد.
توسعه پایدار ،تکاوت مهمی که با مدیریت منابع انسانی سبز دارد ،در به کار گرفتن ترنووو یها و استکاده از منابع در جهت توسعه است.
به گونهای که بتوان این منابع را برای آیندگان نیز حکظ کرد.
در توسعه پایدار ،منابع مورد استکاده قرار میگیرد ،در جهت توسعه سازمان ،کشور و جهان فعاویتهایی انجام میگیرد؛ اما نرتهای که
وجود دارد ،استکاده از راهرارهایی است که به طبیعت اجازه دهد تا این منابع را بازسازی کند .بدین صورت هم توسعه امران پذیر
میشود ،هم به مرور زمان ،میزان منابع کاهش نمییابد.
_ شباهت مدیریت منابع انسانی با توسعه پایدار سازمانی
در هر دو نوع مدیریت ،استکاده بهینه از محیط زیست ،محافظت از محیط زندگی ،استکاده از روشهایی برای حکظ طبیعت و  ...به کار
گرفته میشود .همچنین در این روشها ،از سازمانها و افراد زیرمجموعه نیز در جهت بهبود وضعیت محیط زیست و محافظت از آن
کمک گرفته میشود.
اما نرتهای که به ذهن میآید ،این است که چرا سازمانها خود را درگیر استکاده از مدیریت منابع انسانی سبز و دغدغههای آن کنند؟
بهتر است بدانید که این نوع مدیریت ،برای خود سازمان نیز فوایدی در بر خواهد داشت.
 مزایای استفاده از مدیریت منابع انسانی سبزمدیریت منابع انسانی سبز ،اهمیت اصلی خود را در دستیابی به اهداف گسترده تری مانند صرفه جویی در هزینهها ،مسئوویت
اجتماعی شرکتها ،استعدادیابی و مدیریت و کسب برتری نسبت به رقبا دارد .سایر مزایای این روش ،به صورت زیر خالصه میشود:
• این روش مدیریتی ،باعث بهبود اعتبار برند کارفرمایی یک شرکت در بازار میشود و احتماالً میتواند فروش را افزایش دهد.
•

کیکیت سازمان را از نظر داخلی و خارجی بهبود میبصشد.

•

این روش مدیریتی ،مشارکت ذینکعان را بهبود میبصشد.

•

مدیریت منابع انسانی سبز ،با کارآیی بیشتر در استکاده از انر ی ،آب و مواد اوویه ،هزینههای کلی یک شرکت را کاهش
میدهد.
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•

یک مزیت رقابتی برای شرکتهای صنعت و همچنین بازار است.

•

نوآوری را تحریک میکند؛ زیرا کارمندان متعهد به بهبود رد پای اکووو یری شرکتهای خود هستند .این رشد شرکتها و
بهبود کیکیت و افزایش رویهها و روشها را بیشتر تسهیل میکند.

•

مدیریت منابع انسانی سبز به مدیریت موثرتر مشرالت کمک میکند.

•

در پایان ،استصدام نیروی کار سبز که سیاستهای دوستانه محیط زیست را درک ،اعمال و بهبود میبصشد ،به سازمانها
کمک میکند تا راحت باشند و از تأثیری که دفاتر و سایر امرانات آنها دارند ،افتصار کنند.

•

عالوه بر این ،به شرکتها کمک میکند تا نوآوری (به گونهای که به آنها امران میدهد از وحاظ اقتصادی مقرون به صرفه
باشند) و ارائه رویهها و محصوالت جدید را تدارک ببینند .بسیاری از شرکتها به کمک پرسشنامه مدیریت منابع انسانی سبز،
میتوانند میزان موفقیت خود را در این زمینه بررسی کنند.

نتیجه گیری
مدیریت منابع انسانی سبز ،مسئول ایجاد محیط کاری سبزی است که در آن کارکنان اهمیت اقدامات زیست محیطی را درک کنند
(احمد .)2015،1مدیریت منابع انسانی سبز نه تنها برای محیط زیست ،بلره برای سازمانها نیز مکید است .شاید بسیاری از افراد با این
مکاهیم آشنایی نداشته باشند .ما در محیطی زندگی میکنیم که برای زندگی در آینده نیز به آن احتیاج داریم .کسب و کارها ،تغییرات
اقلیمی ،مشرالت محیط زیستی مانند گرمایش زمین ،گازهای گلصانه ای ،زباوهها ،تصریب جنگلها و  ...همگی نقش بزرگی در تصریب
محیط زیست دارند.
مدیریت منابع انسانی ،سازمانهای مصتلکی را انتصاب میکنند و به کمک آنها ،آموزشهای الزم را به منابع انسانی ارائه میدهند.
همچنین از توانایی آنها برای بهبود اوضاع محیط زیست و ایجاد توسعه پایدار برای آینده ،بهره میبرند و شامل رهنمودها ،سیاستها و
عملرردهایی است که سبب میشود تا درصد اعظمی از جامعه ،در جهت حکظ منابع زیستی کوشا باشند.
با توجه به اهمیت مقووه و موضوع مدیریت منابع انسانی سبز ،سازمانها به سمت سبز سازی دستگاه های خود در حرکت
هستند(رماسی .)2017،2برای نمونه ،سبز سازی سبب ایجاد مشاغل و فرصتهای شغلی جدید شده ،فرصتهای بروز نوآوری را فراهم کرده
و در نهایت منجر به رفاه و آسایش بیشتر میشود .جکری ،)2012( 3و گوسوامی و رانجان ،)2015( 4معتقدند سازمانهایی که مدیریت
منابع انسانی سبز را اجرا کرده اند ،از اجرای آن سود برده و کارکنان آنها دارای روحیه بهتری شده اند.
به طور کلی ،مدیریت منابع انسانی و مسائل حوزه نیروی انسانی ،محدود به چند وجه خاص نمیشود .به این ترتیب ،کلیه تصمیمات و
رفتارهای مدیران منابع انسانی ،بر سطوح مصتلف سازمان و کارکنان تأثیر داشته و از این رو است که مکهوم مدیریت منابع انسانی سبز ،به
سیاست ها و اعماوی گکته میشود که توسط آن ،کسب و کارهای مصتلف از منابع موجود بهترین و صحیح ترین استکاده را میکنند و عالوه
بر آن ،به کاهش چشمگیر خسارت های زیست محیطی نیز ،کمک فراوانی خواهند کرد.
در پژوهش حاضر ،به موضوع مهمی بنام مدیریت منابع انسانی سبز ( )GHRMپرداخته و گکتیم که هدف از مدیریت منابع انسانی سبز،
آگاهکردن نیروی انسانی سازمان نسبت به محیط زیست میباشد .در ادامه اشاره ای به این مورد داشتیم که مدیریت منابع انسانی سبز به
عنوان شاخهای از مدیریت منابع انسانی پایدار ،در حال گسترش میان رهبران سازمان ها است .مدیران منابع انسانی با توجه به ابعاد  4گانه
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